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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat M. KRAKÓW

Gmina M. KRAKÓW Ulica ROMUALDA 
TRAUGUTTA

Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-549 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail zarzad@ptt.org.pl Strona www www.ptt.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-01-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35092545100000 6. Numer KRS 0000115547
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

prezes: Szymon K. BARON, wiceprezesi: Nikodem R. FRODYMA, 
Tomasz I. KWIATKOWSKI, Wojciech P. SZAROTA, sekretarz: 
Remigiusz LICHOTA, skarbnik: Joanna M. KRÓL, członkowie 
prezydium: Joanna L. DRYLA-BOGUCKA, Włodzimierz K. 
JANUSIK, Janusz M. MACHULIK, Janina MIKOŁAJCZYK, Barbara 
A. MORAWSKA-NOWAK, członkowie: Stanisław CZUBERNAT, 
Antoni L. DAWIDOWICZ, Janusz EKSNER, Jerzy P. KRAKOWSKI, 
Mateusz M. KUREK, Józef KWIATKOWSKI, Jan NOGAŚ , 
Aleksander J. STYBEL, Jerzy ZIELIŃSKI

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Barbara RAPALSKA (przewodniczący), Antonina SEBESTA (z-ca 
przewodniczącego), Zbigniew Marek ZAWIŁA (z-ca 
przewodniczącego), Stanisław WÓJTOWICZ (sekretarz), Józef 
Marcin HADUCH (członek), Ewa Barbara KUZIEMSKA (członek), 
Grażyna Bogusława PIOTROWSKA-GERLICH (członek)

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. wychowanie społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, dla idei 
poznawania, umiłowania i ochrony gór,
2. wykorzystanie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, 
kulturowych, estetycznych i wychowawczych obcowania z górami, 
ich mieszkańcami i turystami,
3. ochrona i ratowanie środowiska naturalnego i krajobrazu ziem 
górskich oraz dzieł kultury duchowej i materialnej ich mieszkańców,
4. inspirowanie i popieranie badań naukowych, poczynań twórczych 
i kulturowych związanych z górami i aktywnością człowieka w 
górach,
5. sprzyjanie regionalizmowi oraz kulturze polskich ziem górskich,
6. upowszechnienie wiedzy o górach i historii ziem górskich, 
poznania gór, ochrony ich wartości oraz idei i kultury turystyki 
górskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tatr,
7. tworzenie i praktyczne rozwijanie modelu turystyki górskiej, jako 
formy czynnego wypoczynku i racjonalnego kontaktu z przyrodą, 
promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień, kultury 
fizycznej i turystyki, a nadto kultury i tradycji narodowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Cele statutowe są realizowane poprzez:
a) zrzeszanie miłośników gór oraz dbanie o wysoki poziom ich 
wiedzy, kultury i kwalifikacji turystycznych,
b) podejmowanie związanej z górami pracy wychowawczej i 
popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży,
c) prowadzenie, popieranie i inicjowanie działalności naukowej, 
artystycznej, wydawniczej, wystawienniczej, muzealnej, 
czytelniczej, odczytowej i wszelkiej innej prezentującej i 
propagującej problematykę gór i turystyki górskiej,
d) rozwijanie i upowszechnianie takich form turystyki górskiej, które 
uczą, kształtują społecznie pożądane cechy charakteru, budzą 
wrażliwość i zainteresowanie oraz stwarzają możliwość 
intelektualnej, społecznej i organizacyjnej aktywności członków,
e) utrzymywanie i rozwijanie Centralnej Biblioteki Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego oraz bibliotek w Oddziałach i Kołach,
f) rozwijanie badań dotyczących treści, form, metod i organizacji 
turystyki górskiej,
g) prowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych, w tym szkoleń 
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
h) szkolenie przewodników górskich,
i) nabywanie, budowanie i prowadzenie schronisk, schronów, 
bacówek, górskich stacji turystycznych i dbanie o właściwe 
użytkowanie górskich szlaków turystycznych,
j) prowadzenie prac znakarskich w górach,
k) współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i 
innymi organizacjami w sprawie realizacji celów PTT,
l) wspieranie działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego 
gór, górskiego krajobrazu przyrodniczego
m) propagowanie akcji zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej 
PTT i szkolenie przewodników GOT PTT.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W ramach realizacji zadań statutowych zarówno Zarząd Główny PTT, jak i 
jednostki terenowe prowadziły działalność odpłatną oraz nieodpłatną.

Do głównych działań podjętych w ramach działalności odpłatnej należy zaliczyć:

1. Organizowanie i prowadzenie wycieczek turystycznych

Była to podstawowa działalność statutowa realizowana przez oddziały PTT. 

2. Działalność wydawnicza

W roku 2011 opracowano i wydano 19. tom „Pamiętnika PTT”, którego tematem 
przewodnim było XXX-lecie utworzenia Gorczańskiego Parku Narodowego. Druk 
tomu został dofinansowany przez Gminę Zakopane kwotą 2500 zł.
Z okazji XXX-lecia reaktywacji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wydano 
opracowaną przez Stefana Maciejewskiego „Kronikę odrodzenia PTT 1981-
1989”.
Ważnym aspektem działalności było również wydawanie informatora ZG PTT 
„Co słychać?” – w roku sprawozdawczym

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

turystyka i krajoznawstwo
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3. Odpłatne prowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych, w tym szkoleń 
przewodników i pilotów wycieczek

W dniach 2-4 września 2011 r. w Jamnej zorganizowano pierwszy w historii 
odrodzonego PTT kurs znakarski, w którym wzięło udział 11 osób z oddziałów 
PTT w Bielsku-Białej, Dęblinie, Nowym Sączu, Ostrzeszowie i Tarnowie.
Istotną kwestią dla PTT jest szkolenie przewodników turystycznych i pilotów 
wycieczek. W związku z nowelizacją przepisów wnioski o wpis do rejestrów 
organizatorów szkoleń uzyskał zarówno Zarząd Główny PTT, jak i kilka 
oddziałów. W roku sprawozdawczym Oddział PTT „Beskid” w Nowym Sączu 
prowadził prace mające na celu organizację w roku 2012 szkolenia kandydatów 
na przewodników tatrzańskich, a Oddział PTT w Bielsku-Białej rozpoczął 
analogiczne prace w kierunku szkolenia kandydatów na przewodników 
beskidzkich.

Do głównych działań podjętych w ramach działalności nieodpłatnej należy 
zaliczyć:

1. prowadzenie, popieranie i inicjowanie działalności naukowej, artystycznej, 
wystawienniczej, muzealnej, czytelniczej, odczytowej i wszelkiej innej w 
szczególności prezentującej i propagującej problematykę gór i turystyki górskiej

W roku 2011 oddziały PTT zorganizowały łącznie 162 imprezy kulturalne 
(prelekcje, pokazy slajdów i filmów, wystawy, odczyty, spotkania z „ludźmi gór”). 

2. związana z górami praca wychowawcza i popularyzatorska wśród dzieci i 
młodzieży,
w tym przez prowadzenie działalności w szkołach

Ważnym aspektem działalności PTT jest popularyzacja turystyki wśród dzieci i 
młodzieży. W dniu 7 marca 2011 powołano do życia Szkolne Koło Krajoznawcze 
PTT przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie przy Oddziale PTT w 
Chrzanowie, a końcem października 2011 r. w Starym Sączu odbyło zebranie 
dotyczące reaktywacji jako Szkolnego Koła PTT, Szkolnego Klubu Turystyki 
Górskiej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Starym Sączu, jednakże 
formalności mają być zakończone w roku 2012.
Poza tym Szkolne Koła PTT funkcjonują w Myślenicach (O/Kraków), 
Sandomierzu, Maruszynie Górnej (oba O/Radom) i dwa w Tarnowie (O/Tarnów). 
Szeroką działalność wśród młodzieży prowadzą także Oddział PTT w Dęblinie i 
Oddział PTT w Ostrzeszowie, przy którym funkcjonuje Klub „Dreptusie”.

3. organizowanie konkursów wiedzy o górach przede wszystkim dla młodzieży

W roku sprawozdawczym zorganizowano cztery konkursy wiedzy o górach dla 
młodzieży szkolnej. Oddział PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim był organizatorem 
IX Konkursu Wiedzy o Górach Polski – „Góry Świętokrzyskie”. Koło PTT w 
Myślenicach zorganizowały XII Turniej Wiedzy o Górach – „Beskid Myślenicki”. 
Najaktywniejszy na tym polu był Oddział PTT w Tarnowie, który zorganizował II 
Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach – „Beskid Wyspowy” oraz III 
Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach – „Gorce”. W konkursach brali udział 
przedstawiciele szkół nie tylko z najbliższego regionu.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
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2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

10000

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Działalność nieodpłatną PTT stanowi:
a) działalność na rzecz wysokiego poziomu wiedzy, kultury i 
kwalifikacji turystycznych wśród miłośników gór
b) związana z górami praca wychowawcza i popularyzatorska 
wśród dzieci i młodzieży, w tym przez prowadzenie działalności w 
szkołach,
c) prowadzenie, popieranie i inicjowanie działalności naukowej, 
artystycznej, wystawienniczej, muzealnej, czytelniczej, 
odczytowej i wszelkiej innej w szczególności prezentującej i 
propagującej problematykę gór i turystyki górskiej,
d) rozwijanie i upowszechnianie takich form turystyki górskiej, 
które uczą, kształtują społecznie pożądane cechy charakteru, 
budzą wrażliwość i zainteresowanie oraz stwarzają możliwość 
intelektualnej, społecznej i organizacyjnej aktywności członków,
e) przeciwdziałanie szkodliwym wpływom zmasowanego ruchu 
turystycznego,
f) utrzymywanie i rozwijanie Centralnej Biblioteki Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego oraz bibliotek w Oddziałach i Kołach,
g) organizowanie konkursów wiedzy o górach przede wszystkim 
dla młodzieży,
h) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego 
gór, górskiego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w jego 
nawarstwieniach historycznych oraz
i) przeciwdziałanie szkodliwym wpływom zmasowanego  ruchu 
turystycznego na stan zasobów przyrody górskiej,
j) propagowanie akcji zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej 
PTT oraz innych odznak ustanowionych przez PTT i szkolenie 
przewodników GOT PTT.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 82.30.Z

85.59.B

94.99.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Działalność odpłatną PTT stanowi:
a) działalność wydawnicza,
b) organizowanie i prowadzenie wycieczek turystycznych, jak też 
innych imprez odpowiadających celom statutowym
c) odpłatne prowadzenie szkolenia i kursów specjalistycznych, w 
tym szkolenia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
d) w przypadku nabycia lub wybudowania schronisk, schronów, 
bacówek bądź stacji turystycznych, prowadzenie tych obiektów,
e) prowadzenie prac znakarskich w górach.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

79.12.Z

58.14.Z

85.59.B

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:
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6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 87,080.90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 37,022.78 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 11,649.80 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 128.87 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11,867.10 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 30,170.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

30,170.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 17,900.60 zł

16,955.50 zł

945.10 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych
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0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1,865.51 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 9,450.50 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 8,850.18 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Działalność wydawnicza oddziałów i Zarządu Głównego 6,601.05 zł

2 Dofinansowanie konkursów wiedzy o górach 2,249.13 zł

3 Dofinansowanie prelekcji itp. 1,362.00 zł

Druk: MPiPS 8



4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 52,995.47 zł 8,850.18 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

20,415.38 zł 1,448.72 zł

13,515.31 zł 7,401.46 zł

0.00 zł

9,615.73 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

9,449.05 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

1.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

1,589.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 68 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 75 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
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159.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

159.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

88.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

67.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

21.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 2,920.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,920.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji 
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz ich 
odpowiedników w oddziałach wykonują swoją pracę 
nieodpłatnie.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Publikacja rocznika "Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego" - tom 19 2,500.00 zł

2 Organizacja konkursu wiedzy o górach 1,000.00 zł

3 Zimowe wejście na Babią Górę 5,000.00 zł

4 Wędrówki po Beskidzie Sądeckim 21,000.00 zł

5 Konkurs fotograficzny 670.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Szymon Baron / prezes / 08.03.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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